บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล (กองคลัง , งานพัสดุ)
ที่ อต ๗๓๖๐๒/วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธีสอบราคา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่องเดิม
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป?นรายจาย
ลงทุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนน ที่รับถายโอน
ภารกิจ) องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
๑,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ ๖๐ วัน โครงการเสริมผิว
แอสฟJลติก คอนกรีต
สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บานบอแกว หมูที่ ๗ ตําบลแมพูล อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดแบบ
แปลนที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด
ทั้งนี้ ราคากลาง ครั้งนี้คือ ๑,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีสอบราคา
กําหนดการใหยื่นซองเสนอราคาจัดจางโดยวิธีสอบราคา ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และคณะเปLดซองเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ นั้น
ขอเท็จจริง
๑. ไดมีผูมายื่นซองเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑.๑ หางหุนสวนจํากัด เจริญสิทธิ์การกอสราง
๑.๒ หางหุนสวนจํากัด ชนะฝJน ๕๕๕
๑.๓ หางหุนสวนจํากัด สุนิสาจุฬารัตนการโยธา
๑.๔ หางหุนสวนจํากัด ใบบริบาล
๒. วันยื่นซองเสนอราคา จัดจางโดยวิธีสอบราคา ในวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕ระหวาง
เวลา๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น. ไดมีผูมายื่นซองเสนอราคา จํานวน ๔ ราย ซึ่งคณะกรรมการเปLดซองสอบ
ราคา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมพูล เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ไดมา
ทําการเปLดซองสอบราคาครบทั้งคณะ และไดดําเนินการเปLดซองเสนอราคาของผูเสนอราคา จํานวน ๔ ราย
และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธีสอบราคา ไวดังนี้.-

-๒โครงการเสริมผิวแอสฟJลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บานบอแกว หมูที่ ๗
ชื่อผูยื่นซองสอบราคาจาง

สอบราคาจาง
(บาท)
๑,๑๘๘,๐๐๐.-

๑.หางหุนสวนจํากัด ใบบริบาล
๒.หางหุนสวนจํากัด นิสาจุฬารัตนการโยธา
๓.หางหุนสวนจํากัด ชนะฝJน ๕๕๕
๔.หางหุนสวนจํากัด เจริญสิทธิ์การ
กอสราง

๑,๑๘๙,๐๐๐.๑,๑๙๐,๐๐๐.๑,๒๐๐,๐๐๐.-

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปLดซองเสนอ
ราคาโดยวิธีสอบราคา
ยื่นเอกสารถูกตองครบถวน เสนอราคาต่ําสุด
จึงพิจารณาใหชนะการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
ยื่นเอกสารถูกตองครบถวน แตวงเงินที่เสนอสูงกวา
ยื่นเอกสารถูกตองครบถวน แตวงเงินที่เสนอสูงกวา
ยื่นเอกสารถูกตองครบถวน แตวงเงินที่เสนอสูงกวา

๓. คณะกรรมการเปLดซองสอบราคา ไดพิจารณาการยื่นซองสอบราคาโดยวิธีสอบราคา ของผู
เสนอ
ราคาทั้ง ๔ รายแลว มีมติเป?นเอกฉันทคัดเลือกให หางหุนสวนจํากัด ใบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ใบบริบาล
กุล เป?นผูชนะการยื่นซองเสนอราคาในโครงการเสริมผิวแอสฟJลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ –
บานบอแกว หมูที่ ๗ ครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ําสุด เป?นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถวน) อยูในวงเงินงบประมาณที่จะดําเนินงาน จึงเห็นควรเรียกใหมาทําสัญญาจางตอไป
๔. คณะกรรมการเปLดซองเสนอราคา ไดดําเนินการเปLดซองและพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธี
สอบ
ราคา ดังกลาวเป?นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเป?นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารสวนราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓,๔ และ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗)
พ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) (พ.ศ.๒๕๕๓) ขอ ๒๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
เจาพนักงานพัสดุ
(ลงชื่อ)
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
……………………………………………………………………………………
( ) อนุมัติ
( ) ไม
……………………………………………………………………………………. อนุมัติ
……
เพราะ …………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………
.
(นายจรูญ ปJญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองคลัง งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ที่ ๗๓๖๐๒/
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเสนอราคาโครงการกอสรางฯ
*************************************************************************************
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูลผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป?นรายจาย
ลงทุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (กอสราง/ซอมแซมถนน ที่รับถายโอน
ภารกิจ)
องคการบริหารสวนตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๑,๑๙๐,๐๐๐.บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ ๖๐ วัน โครงการเสริมผิวแอสฟJลติก
คอนกรีต
สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บานบอแกว หมูที่ ๗ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดแบบแปลนที่ทาง
องคการบริหารสวนตําบลแมพูลกําหนด
ทั้งนี้ ราคากลาง ครั้งนี้คือ ๑,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีสอบราคา
โครงการเสริมผิวแอสฟJลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ – บานบอแกว หมูที่
๗
ผลปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด ใบบริบาล โดย นายศุภศักดิ์ ใบบริบาลกุล
เป?นผูชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เสนอราคา ๑,๑๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถวน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)………………………………..
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
เจาพนักงานพัสดุ
(ลงชื่อ)………………………………..
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

-๒-

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
........................................

(ลงชื่อ)........................................................
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

คําสั่ง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ทราบ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

(ลงชื่อ)........................................................
(นายจรูญ ปJญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล (กองคลัง , งานพัสดุ)
ที่ อต ๗๓๖๐๒/วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธีสอบราคา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
เรื่องเดิม
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่น
แปดพันบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน มีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศฯใหแกองคการบริหารสวนตําบลแม
พูล ลําดับที่ ๒๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําตกแมพูล ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ
- งานกอสรางศาลา ๘ เหลี่ยม ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
- งานกอสรางอาคารหนวยบริการประชาชน ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐
เมตร
- งานจัดสวนและตกแตงสถานที่ ขนาดแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
กําหนด
ทั้งนี้ ราคากลาง ครั้งนี้คือ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีสอบราคา
กําหนดการใหยื่นซองเสนอราคาจัดจางโดยวิธีสอบราคา ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง
วันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแม
พูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ และคณะเปLดซองเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐
น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ นั้น
ขอเท็จจริง
๑. ไดมีผูมาซื้อซองเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑.๑ หางหุนสวนจํากัด เอกรุงฤทธิ์เทรดดิ้ง
๑.๒ หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถรุจิโรจน
๑.๓ นิยมพรการกอสราง

-๒แตไมมีผูมายื่นซองเสนอราคาโดยวิธีสอบราคา แตอยางใด ดังนี้
๒. วันยื่นซองเสนอราคา จัดจางโดยวิธีสอบราคา ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ระหวาง
เวลา
๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น. ไดมีผูมายื่นซองเสนอราคา จํานวน - ราย ซึ่งคณะกรรมการเปLดซองสอบราคา
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมพูล เลขที่ ๒๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ไดมาทําการ
เปLดซองสอบราคาครบทั้งคณะ และไดดําเนินการเปLดซองเสนอราคาของผูเสนอราคา จํานวน - ราย และ
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธีสอบราคา ไวดังนี้.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําตกแมพูล
ชื่อผูยื่นซองสอบราคาจาง
สอบราคาจาง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปLดซองเสนอ
(บาท)
ราคาโดยวิธีสอบราคา
- ไมมีผูยื่นซองสอบราคา - ไมมีผูยื่นซองสอบราคา ๓. - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําตกแมพูล
ครั้งนี้ - ไมมีผูมายื่นซองสอบราคา ๔. คณะกรรมการเปLดซองเสนอราคา ไดดําเนินการเปLดซองและพิจารณาผลการจัดจางโดยวิธี
สอบ
ราคา ดังกลาวเป?นไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเป?นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารสวนราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓,๔ และ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗)
พ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๙) (พ.ศ.๒๕๕๓) ขอ ๒๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชื่อ)
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
เจาพนักงานพัสดุ
(ลงชื่อ)
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
……………………………………………………………………………………
( ) อนุมัติ
( ) ไม
……………………………………………………………………………………. อนุมัติ
……
เพราะ …………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………
.
(นายจรูญ ปJญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองคลัง งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ที่ ๗๓๖๐๒/
วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการเสนอราคาโครงการกอสรางฯ
*************************************************************************************
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูลผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพูล ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศจํานวน ๘,๕๐๐ ลานบาท งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่น
แปดพันบาทถวน) ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน มีรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศฯใหแกองคการบริหารสวนตําบลแม
พูล ลําดับที่ ๒๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําตกแมพูล ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ
- งานกอสรางศาลา ๘ เหลี่ยม ขนาดความกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร
- งานกอสรางอาคารหนวยบริการประชาชน ขนาดความกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐
เมตร
- งานจัดสวนและตกแตงสถานที่ ขนาดแบบแปลนที่ทางองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
กําหนด
ทั้งนี้ ราคากลาง ครั้งนี้คือ ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีสอบราคา ตามโครงการดังกลาว ดังนี้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําตกแมพูล
ผลปรากฏวา - ไมมีผูมายื่นซองสอบราคา จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)………………………………..
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
เจาพนักงานพัสดุ
(ลงชื่อ)………………………………..
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

-๒-

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

คําสั่ง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล
ทราบ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

(ลงชื่อ)........................................................
(นายจรูญ ปJญญายงค)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพูล

